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SİRKÜLER                İstanbul, 01.04.2013  

Sayı: 2013/91                Ref: 4/91 

 

Konu:  

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 

(SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3) 

YAYINLANMIŞTIR 

 

23.03.2013 tarih ve 28596 sayılı Resmi Gazete’de “Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması 

Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)” 

yayınlanmıştır.  

 

03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti 

Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’in “1.2. Faaliyet süresi” başlıklı bölümünün 

birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

1.2. Faaliyet süresi  

 

Vakıfların, vergi muafiyeti talebinde 

bulunmadan önce kuruldukları tarihten 

itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette 

bulunuyor olması ve bu süre içindeki 

faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü 

azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir.  

 

 

1.2. Faaliyet süresi  

 

Vakıfların, vergi muafiyeti talebinde 

bulunmadan önce kuruldukları tarihten 

itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette 

bulunuyor olması ve bu süre içindeki 

faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü 

azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir.  

 

Ancak, mal varlığı ve gelir tutarı 

başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan 

hadlerin iki katını aşan vakıfların vergi 

muafiyetine ilişkin başvurularında asgari 

bir yıl faaliyette bulunmuş olma şartının 

yerine asgari altı ay faaliyette bulunma 

şartı aranır. Bu şekilde yapılacak vergi 

muafiyeti başvurularının 

değerlendirilmesinde, asgari altı aylık 

dönem sürecinde elde edilen gelir 

tutarının içinde bulunulan yıl için 

belirlenmiş olan gelir tutarının iki katını 

aşıp aşmadığı ve gelirin amaçlara 

harcanma şartının yerine getirilip 

getirilemediği ile vergi muafiyetinin 

verilebilmesi için gerekli olan diğer 

şartların varlığı araştırılır. 
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Mal varlığı ve gelire ilişkin söz konusu hadler 1 numaralı tebliğde aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir.  

 

“1.4. Mal varlığı ve yıllık gelir  
Vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en 

az 505.000.- TL (beşyüz beşbini Türk Lirası) gelir getirici mal varlığına ve en az 49.000.- TL 

(kırkdokuz bin Türk Lirası) yıllık gelire sahip olmaları gerekir. Yıllık gelirin tespitinde; genel 

ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate 

alınmaz. Bu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen 

yeniden değerleme oranında artar ve izleyen yılda bu miktarlar esas alınır. Bu miktarların 

hesabında, bin YTL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” 

 

31.12.2012 tarihi itibariyle geçerli olacak hadler; gelir getirici mal varlığı açısından 737.000 

TL, yıllık gelir açısından ise 70.000 TL’dir.  

 

Yapılan düzenleme çerçevesinde, 2013 yılında muafiyet başvurusunda bulunan vakıflar 

için mal varlığı ve gelir tutarı yukarıda belirtilen hadlerin iki katını aşması halinde 

asgari bir yıl faaliyette bulunmuş olma şartı yerine asgari altı ay faaliyette bulunma 

şartı aranılacaktır. 
 

 

Saygılarımızla,  

   

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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23 Mart 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28596 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA 

GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3) 

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti 

Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’in “1.2. Faaliyet süresi” başlıklı bölümünün birinci paragrafından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Ancak, mal varlığı ve gelir tutarı başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan hadlerin iki katını aşan vakıfların 

vergi muafiyetine ilişkin başvurularında asgari bir yıl faaliyette bulunmuş olma şartının yerine asgari altı ay faaliyette 

bulunma şartı aranır. Bu şekilde yapılacak vergi muafiyeti başvurularının değerlendirilmesinde, asgari altı aylık dönem 

sürecinde elde edilen gelir tutarının içinde bulunulan yıl için belirlenmiş olan gelir tutarının iki katını aşıp aşmadığı ve 

gelirin amaçlara harcanma şartının yerine getirilip getirilemediği ile vergi muafiyetinin verilebilmesi için gerekli olan 

diğer şartların varlığı araştırılır.” 

Tebliğ olunur. 

 

 
 

 
 


